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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

Nyhetsquiz 

Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.  
 

1. För ungefär ett år sedan infördes skatt på plastpåsar. Men förslaget har fått kritik. Varför då? 
A. Man ansåg att skatten var för låg – påsarna borde kosta över tio kronor.  
B. Det har blivit fler plastpåsar i naturen.  
C. Man säger att skatten egentligen inte har hjälpt så mycket.  
 

2. PISA-undersökningen är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper inom 
läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Hur gamla är eleverna som deltar i studien?  
A. 11 
B. 13                          
C. 15  
 

3. Skolverket och regeringen får kritik för hur de utförde PISA-undersökningen förra gången. Vad 
handlar kritiken om? 
A. Rättningen gjordes inte på ett säkert och rättvist rätt. 
B. För många elever valdes bort och fick inte vara med i undersökningen.  
C. Eleverna fick för lång tid på sig att svara på frågorna.  
 

4. Att livestreama sig själv när man spelar, äter, sover och lever dygnet runt - vad kallas det? 
A. ett marathon                                    B. ett triathlon                                         C. ett subathon 
 

5.  I inslaget om spel pratar reportrarna om ordet subscribe. Vad betyder det ordet på svenska?   
A. betala    B. prenumerera                                         C. välja 
 

6. I veckans Mediesnacket pratar man om pressfrihet. Vilket av orden nedan är en synonym (alltså 
ett ord som betyder samma sak) för pressfrihet? 
A. tryckfrihet   B. direktdemokrati                           C. valfrihet 

  

Lilla Aktuellt skola är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds på fredagar kl 10 på 
webben och i SVT Barn kl 14.25. Programmet tar upp veckans viktigaste händelser och vänder sig 
primärt till barn i mellanstadieåldern som tittar i klassrummet. Arbetsbladet består av faktafrågor 
och diskussionfrågor som är kopplade till nyhetsinslagen samt programpunkten ”mediesnacket”. 
Programmen och annat material hittar du på urplay.se/lilla 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU6lb99ygi-VFgKOYzERSGt5UMEJRVFVSVzBNMERTUFE5MEE0Tk0yUE01Ui4u
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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7. Pressfrihet och yttrandefrihet är viktiga rättigheter som är skyddade i Sveriges lagar. Vad heter den 
del av lagboken som handlar om dessa rättigheter? 
A. riksdagen 
B. grundlagen 
C. landslagen 
 

8. I ett inslag berättar Elaf hur hon utsattes för hedersförtryck när hon var yngre, till exempel fick 
hon inte simma. Vilka av sakerna nedan kan vara exempel på hedersförtryck? Flera svar är rätt.  
A. Att man inte får vara ihop med vem man vill.  
B. Att man inte får bestämma vilka kläder man ska ha på sig.  
C. Att man inte får skolka.  
D. Att man inte får bestämma vad man vill göra på sin fritid.  
 

9. Gästen Josefine säger i studion att det finns tre saker att tänka på om hedersförtryck:  
- Det är aldrig ett barns fel. 
- Du har rätt att få hjälp. 
- Prata med en vuxen.  
Josefine kommer från en organisation som arbetar för barns rättigheter. Vad heter den? 
A. Rädda Barnen                  B. WWF   C. LO 
 

10. Veckans kluring 
En del av kritiken mot PISA-undersökningen kom fram i den partiledardebatt som skedde i 
veckan. Då var alla partiledarna från Sveriges riksdagspartier med.  
Para ihop vem som är partiledare för vilket parti i frågorna här nedanför. Dra streck emellan rätt 
namn och rätt parti.  
 

Stefan Löfven 
 

Kristdemokraterna 

Ebba Busch 
 

Liberalerna 

Märta Stenevi och Per Bolund 
 

Vänsterpartiet 

Nyamko Sabuni 
 

Centerpartiet 

Jimmie Åkesson 
 

Socialdemokraterna 

Nooshi Dadgostar 
 

Sverigedemokraterna 

Ulf Kristersson 
 

Moderaterna 

Annie Lööf Miljöpartiet 
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Diskussionsfrågor 
 

1. Många barn på mellanstadiet tycker om att titta på när andra personer streamar sitt spelande. En 
kille säger: ”Att titta på andra är också en inspirationskälla ibland”.  
a. Vad menas med en inspirationskälla?  
b. Har du själv en inspirationskälla inom något som du tycker om?  Vad betyder din 
inspirationskälla för dig? 

2. I dagens program möter vi en kille som slagit världsrekord i antal ”subscribers” som följde honom 
på Twitch i en livestreaming.  
a. Vad skulle du vilja slå världsrekord i? Hur ska du göra för att nå ditt mål?  
b. Bland alla olika sorters världsrekord som finns idag – vilket är du mest imponerad över? 

3. Elaf Ali berättar hur hennes pappa började bestämma mer över hennes liv när hon var tio år.  
Hur mycket tycker du att en 10-åring ska få bestämma själv? Och över vad?  

 

Frågor till Mediesnacket 

 
1. Varför tror du att makthavare vill styra journalisters arbete i vissa länder? 
2. Vad kan hända om makthavare styr journalisters arbete? 
3. Varför är det viktigt att journalister får jobba utan att politiker eller makthavare styr dem?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facit: 1C, 2C, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B, 8A,B+D, 9A,  
10 : Stefan Löfven – Socialdemokraterna, Ebba Busch – Kristdemokraterna, Märta Stenevi och Per Bolund – Miljöpartiet, Nyamko Sabuni – 
Liberalerna, Jimmie Åkesson – Sverigedemokraterna, Nooshi Dadgostar – Vänsterpartiet, Ulf Kristersson – Moderaterna, Annie Lööf - 
Centerpartiet 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt 
anges. Handledningen får endast kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.  


